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Tanulók fenntartók szerinti százalékos megoszlása
Fenntartó jellege Tanulók száma  (%)
Állami egyéb fenntartó 2%
Állami fenntartó 77%
Egyházi fenntartó 10%
Magánfenntartó 11%
Összesen 100%
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200000

Tanulók száma intézménytípusonként
Fenntartó jellege Szakgimnázium Szakközépiskola Szakiskola Összesen

Állami fenntartó 166603 86369 6397 259369

Egyházi fenntartó 20981 10297 423 31701

Magánfenntartó 17425 8787 240 26452
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A szakképzésbe történő belépési lehetőségek bővítése

• Nappali rendszerű iskolai képzésekbentörténő részvétel25
éves korig, 25 éves kortól felnőttoktatás keretében

• Második ingyenes szakképesítésmegszerzésének lehetősége
a felnőttoktatás esti, levelező munkarendben meghirdetett
képzései keretében (szakképesítés-elágazás, szakképesítés
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képzései keretében (szakképesítés-elágazás, szakképesítés
ráépülés nemszámít második szakképesítésnek!)

2016 ősz: 38 927 fő 
2017 tavasz-keresztfélév: 6511 fő 



Új, hatékonyabb intézményi struktúra lehetősége:

a szakképzési centrumok 
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tás



Felnőttoktatásban a második szakképesítés 
megszerzésének lehetősége a szakképzési centrumok 

tagintézményeiben

• A tagintézményekben második szakképesítésként oktatott
szakképesítések listája awww.nive.huoldalon
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• Példák:
� Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző – 11 szakképzési

centrumképzési kínálatában
� Pénzügyi-számviteli ügyintéző – 30 szakképzési centrum

kínálatában
� Vállalkozási mérlegképes könyvelő – 19 szakképzési centrum

kínálatában



A versenyképes tudás megszerzése

Gazdaság Szakképzés
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https://www.dreamstime.com/stock-illustration-stick-figures-puzzle-teamwork-image45031536/Alap-és kulcskompetenciák



Pénzügyi alapismeretek oktatására vonatkozó igény 
megjelenése a törvényhozásban

� 31/2012. (IV. 3.) OGY határozat a lakossági deviza-eladósodás
megakadályozásához szükséges kormányzati intézkedésekről: „Építse be az
általános iskolák felső tagozatai, valamint a középfokú iskolák tananyagába
a pénzügyi rendszer alapismereteirevonatkozó pénzügyi szabályok
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a pénzügyi rendszer alapismereteirevonatkozó pénzügyi szabályok
oktatását, a banki tranzakciók minimális követelményeinek a
megismertetését és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.

� A Nemzeti Ifjúsági Stratégia cselekvési terve keretében a Kormány
szándéka az 1847/2014. (XII. 30.) Korm. határozatában: „Azifjúsági
korosztálypénzügyi tudatosságának fejlesztésecéljából elő kell mozdítani
a pénzügyi ismeretek elsajátítását”.

(Az országgyűlési határozatot a parlament 291 igen, 1 nem és 4 
tartózkodással fogadta el 2012 április 2-án.)



Új Pénzügyi és vállalkozói ismeretek tantárgy a 
szakgimnáziumokban

� Gyakorlatorientált tantárgy első része felelős pénzügyi döntésekre,
tudatos tervezésre és kockázatvállalásra készít

� A második része a sikeres munkavállalói vagy vállalkozói
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� A második része a sikeres munkavállalói vagy vállalkozói
kompetenciák fejlesztésére irányul (10. évfolyamon, heti1 órában)

� Szakmai tartalma a Pénziránytű Alapítvány szakmai támogatásával,
lektorálásával került összeállításra

� 2016. szeptember 1-jétől néhány szakgimnáziumban kísérleti (pilot)
jelleggel megkezdték a pénzügyi tudatosságra nevelő új tantárgy
oktatását, 2017. szeptember 1-jétől minden 10. évfolyamba lépő
számára oktatásra kerül



OKJ változás a XXIV. Közgazdaság ágazatban

XXIV. Közgazdaság ágazatba sorolt szakképesítések 

Szakképesítés szintje Szakképesítések száma
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51 17 db 
52 4 db
54 6 db
55 9 db
62       Felsőfokú végzettség 4 db

Érettségihez kötött
54

55



Pénzügyi területet érintő fontosabb változások 
(példák)

• 52 345 05 Nonprofit menedzser
� 2016. szeptember 1-jétől kizárólag iskolai rendszeren kívül képzésben

(felnőttképzésben) szerezhető meg, érettségi végzettséghez kötött
szakképesítésként

11

• 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
• 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő
• 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

� 2016. szeptember 1-jétől az új képzési struktúra szerint iskolai
rendszerben is oktatható (érettségi végzettséghez kötöttszakképesítés-
ráépülés)

� Korábban csak kizárólag felnőttképzésben oktatott szakképesítések
iskolarendszerben történő oktathatósága (3 db szakképesítés-ráépülés)



A szakgimnázium rendszere
Szakképesítés megszerzésének lehetősége az érettségi vizsga 

keretében

54 343 01 Pénzügyi 
termékértékesítő 

Ágazat
Az érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés

Érettségi végzettséghez 
kötött ágazati szakképesítés
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XXIV. Közgazdaság
52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens

termékértékesítő 
(bank, befektetés, biztosítás)
54 344 01 Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási és 
bérügyintéző
54 344 03 Vám-, jövedéki- és 
termékdíj ügyintéző
54 344 04 Államháztartási 
ügyintéző

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző
54 340 01 Üzleti szolgáltatási 
munkatárs



Közgazdaság ágazatban iskolai rendszerben tanulók

• Szakgimnáziumban 9-12. évfolyamon 5535 tanuló
• Szakképző évfolyamon 9402 tanul (ebből 4997 felnőttoktatásban)

• Legnépszerűbb közgazdasági szakmák
Pénzügyi-számviteli ügyintéző – 5542 tanuló (ebből 2620
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Pénzügyi-számviteli ügyintéző – 5542 tanuló (ebből 2620
felnőttoktatásban tanul)
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző – 792 tanuló (ebből 441
felnőttoktatásban tanul)

• Legnépszerűbb közgazdasági szakképesítés-ráépülés
Vállalkozási mérlegképes könyvelő – 920 tanuló (ebből 907
felnőttoktatásban tanul)



Pénzügyi Tudatosság Témahét – Pénz7

Általános iskolások, valamint középiskolások számára szervezett
témahét
2016. március 14-18. között második alkalommal került megrendezésre

A témahétcélja:
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A témahétcélja:
• gazdasági nevelés
• pénzügyi kompetencia fejlesztése
• szemléletformálás
• pedagógusok érzékenyítése a gyakorlati tudás átadására

Kb. 100.000 tanuló, 1400 pedagógus részvétele



KÖSZÖNÖM MEGTISZTEL Ő FIGYELMÜKET!
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